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علی اسالمی ،1احمد راشکی ،*2سیدکاظم صباغ ،3زهرا

راشکیقلعهنو4

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

مقدمه

پللروت یا  ،Irs1میتوانللد نق هللای وسللیعی در مسللیر

تهدید جدی برای سالمتی افراد محسوب میشلود کل ٪6

پانکراس و بافت هدف انسولیا میتوانلد بل ترتیب ،باعلث

از مرگومیرهای در سطح جهان را باعث میشود .در عصر

کاه

ترشح و مقاومت ب انسولیا شود .از جمل تغییراتلی

حاضر و با صنعتی شدن کشورها بیماری دیابلت بل شلکل

ک میتواند با بیماری دیابت نلوع  2ارتبلاط داشلت باشلد،

هم گیر و بیسابق ای در سراسلر جهلان در حلاف افلزای

پلیمورفیسمهای  Ala512Proو  Gly972Argاست کل

است ک نشاندهندهی تأثیر باالی شلیوه زنلدگی بلر ایلا

باعث جایگزینی پرولیا ( )Proب جای آالنیا ( )Alaو اسید

از  ۱70میلیلون نرلر

آمین آرژنیا ( )Argب جای گلیسیا ( )Glyدر کلدونهای

در سراسر جهان ب دیابت نوع  2مبتال میباشند و احتملاف

 5۱2و  972پروت یا  Irs1میشود ( .)8با توج ب موقعیت

میرود ک تلا سلاف  2030شلمار مبتالیلان بل ملرز 366

پلیمورفیسللمها ،محصللوف پروت ینللی میتوانللد از لحللا

میلیون نرر برسد ( .)3 ،2مطالعات انجام شده نشان میدهد

عملکرد دبار تغییر شود .بنلدیا مطالعل گسلترده ژنلومی

تعداد فراد مبتال در ایران  3تا  4میلیون برآورد شلده اسلت.

نشان دادند ک پلیمورفیسمهای ایا ژن با بیماری دیابلت

شیوع ایا بیماری در کل جمیعت ایران  2تا  3درصلد و در

نوع  2ارتباط دارد (.)9 ،5

بیماری است ( .)۱در حاف حاضر بی

افراد باالی  30ساف  %7/3میباشد ( .)4شناسلایی عواملل

متعاقباً مطالعات دیگری بر روی جمعیتهلای هنلد و

پدیدآورنده بیماری دیابت نوع  2دشوار اسلت زیلرا عواملل

سرخپوسللتان آمریکللا انجللام شللد کلل در آن یکللی از

محیطی و ژنتیکی متعدد و تأثیر متقابل بلیا آنهلا در بلروز

پلیمورفیسمهای ایا ژن ( )Gly972Argبا بیماری دیابت

بیماری؛ مؤثر میباشد .مطالعات همبستگی نشان دادند کل

نوع  2ارتباط داشلت ( )۱۱ ،۱0املا در جمعیتهلای کشلور

برخی از ژنها با بیماری دیابت نوع  2ارتباط دارند وللی بلا

فنالند و آمریکاییهای مکزیکیتبار ،ایلا ارتبلاط مشلاهده

توج ب جمیعلت ملورد مطالعل  ،نلوع ژنهلای درگیلر در

نشد ( .)۱3 ،۱2تراوتهای نژادی بیا جمعیتهای مختلف

بیماری ،میتواند متراوت باشد .یکی از ژنهای کاندید کل

ک بی تر زمین ژنتیکی دارند؛ از جمل دالیل مستعد بودن

در طی ایا سافها ارتباط آن با بیماری دیابت نوع  2ملورد

افراد ب دیابت نوع  2میباشد .در جمعیتهای آسیایی نیلز

بررسی قرار گرفت است ژن ۱IRS1میباشد ( .)3ایا ژن در

نتایج متناقضی از ارتباط پلیمورفیسمهای ایا ژن با دیابت

بافتهای هدف انسولیا ،مثل ماهیچ های اسلکلتی ،کبلد،

نوع  2ب دست آمده است ک بلرای بررسلی ایلا موضلوع،

بافللت بربللی و پللانکراس بیللان میشللود .پللروت یا Irs1

ایا مطالع در جمعیت ایران انجام گرفت.

ب عنوان یک مولکلوف آالازیا و لنگرگلاهی بلیا گیرنلده
واسلط نگر را

هلدف مطالعل حاضلر بررسلی ارتبلاط پلیمورفیسلم

بللازی میکنللد .بنللابرایا تغییللر سللاختار ژن و ب ل دنباف آن

 Ala512Proو  Gly972Argدر ژن  IRS1در جمیعللت

انسولیا و پروت یاهلای پاییادسلتی ،نقل

استان سیستان و بلوبستان است.
Insulin Receptor

1

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1397صفحه 66 -56

57

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 3:35 +0430 on Saturday September 18th 2021

بیماری دیابلت ،یلک بیملاری ملزما ناتوانکننلده و

پیامرسللان انسللولیا ایجللاد کنللد ( .)7-5ایللا نق هللا در

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

روش کار

ریخت شد و ب لخت باقیمانده مجدداً  ۱میلیلیتر بافر سرد
تجزی گلبوف اضاف و با دور  3000دور در دقیق سانتریروژ
شللد .سللپ

ایا مطالع بر روی  ۱00بیمار مبتال ب دیابت نلوع 2

( )NaCl/EDTAب ل همللراه  30میکرولیتللر  %۱0 SDSو

و  ۱00فرد سالم ب عنوان کنترف انجام شد .افراد دیلابتی از

 25میکرولیتر پروتین از  Kاضلاف و ب ملدت یلک شلب در

مراجع کنندگان ب کلینیک دیابت بیمارستان علیاصلغر (ع)

دمای ℃ 37گرماگذاری گردید (5SDSب حل شدن لپیدها

زاهدان و بیمارستان امیرالمومنیا (ع) زابل و گروه کنترف از

و پروتی یناز  Kب شکستا پروت یاها و هیسلتونها کملک

افراد سالم ک معیارهای ابتالء ب دیابت و سابق فامیلی ایا

میکند) .سپ

بیمللاری را در اقللوام درج ل اوف و دوم نداشللتند ،ب صللورت

دمای ℃ 4سانتریروژ شد .در ایا مرحل محلوف رویلی بل

بهداشت جهلانی ) 2(WHOبل صلورت قنلد خلون ناشلتا

تیوب جدید منتقل و ب هملان میلزان کلرفلرم /ایزوآمیلل

از

الکل اضاف و ب آرامی مخلوط و مجدداً بلا دور  ۱0000در

مصرف گللوکز ) 4(DGTTبی تلر از  200 mg/dLو بلا
مصرف داروی ضددیابت ب تشخی
نمون گیری پ

دقیق ب مدت  5دقیق سانتریروژ گردید .سپ

پزشک تعریلف شلد.

فاز دوم ک

حاوی  DNAاست ،ب تیلوب جدیلد منتقلل و بل نسلبت

از ارای آگاهی الزم و کسلب رضلایتنام

یکونیم برابر حجم آن ،ایزوپروپانوف سرد اضاف و ب ملدت

کتبی از افراد ،انجام گرفت.

 ۱ساعت در دمای ℃ -20قرار داده شد.

نمونهگیری خون و تعیین ژنوتیپ

تیوبها ب مدت  ۱5دقیق بلا دور  ۱3000در دقیقل

از هر یک از افراد مورد مطالع ب میزان  5میلیلیتلر

سانتریروژ و محلوف رویی تخلی و رسلوب حاصلل بلا 500

خللون محیطللی در لولل های حللاوی  EDTAگرفتل شللد.
سپ

مقدار  500میکرولیتر فنل اشباع شده ب هر

لول اضاف و ب مدت  ۱0دقیق با دور  ۱3000در دقیقل در

تصادفی انتخاب شدند .ابتالء ب دیابت با معیارهای سازمان
) 3(FBSباالتر از  126mg/dLیلا قنلد دو سلاعت پل

 ۱میلیلیتللر بللافر تجزیلل گلبللوف سللرید

میکرولیتر الکل  ٪70سرد ،شستشو داده شد .پ

 DNAبا استراده از روش ترکیب فنل-کلروفلرم بلا

از خشک

شدن الکل DNA ،رسوب داده شده با  ۱00میکرولیتر بافر

پروتیناز  Kمطابق پروتکل زیلر ،اسلتخرا شلد .ابتلدا 400

 TEحللل و تللا انجللام مراحللل بعللدی در دمللای ℃-20

میکرولیتر از خون افراد با یک میلیلیتر بلافر سلرد تجزیل

نگهداری شد.

گلبلللوف قرملللز (سلللاکاروز  %32ملللوالر۱0 Tris-Hcl ،

انجام RFLP-PCR

میلیمللللوالر ( 5 MgCl2 ،)pH,7.5میلیمللللوالر و %۱

قسلللمتی از ژن  IRS1کللل حلللاوی پلیمورفیسلللم

 )Triton-X100مخلوط و بل ملدت  ۱0دقیقل در دملای
℃ 4قرار داده شد .نمون های مخلوط شده با بافر لیزکننلده

 Ala512Proو  Gly972Argبللود بللا تکنیللک  PCRو

ب مدت  ۱0دقیق در دملای ℃ 4بلا دور  ۱3000در دقیقل

پرایمرهای جدوف  ۱تکثیلر گردیلد .از روش RFLP-PCR

سانتریروژ شد .پ

برای تعییا تراوت آللی و ژنلوتیپی بلیا دو گلروه بیملار و

از خاتم سانتریروژ محللوف رویلی دور

شاهد استراده شلد .واکلن

 PCRبلا اسلتراده از دسلتگاه

2

)World Health Organization (WHO
)Fasting Blood Sugar (FBS
4
)Diabet Glucose Tolerance Test (DGTT
3

)Sodium Dodecyl Sulfate (SDS
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جمعیت مورد مطالعه

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

آنزیم  2× Master Mix REDازشرکت پیشگام خریداری

 50ثانی  ،اتصاف پرایمرها ب  DNAالگلو در دملای ℃6۱

گردید .در ایا واکن  2 ،میکرولیتلر از  DNAالگلو ۱2/5

ب مدت  40ثانی  ،طویل شدن رشلت الگلو در دملای ℃72

میکرولیتلللر از آنلللزیم  2× Master Mix REDو

ب مدت  50ثانیل و طویلل شلدن نهلایی در دملای ℃72

یلللک میکرولیتلللر از پرایمرهلللای  Forwardو Reverse

ب مدت  7دقیق بود .پ

از انجام واکلن  5 ،میکرولیتلر از

(20پیکوموف در میکرولیتر) با یکدیگر مخلوط وحجم نهایی

محصوف  PCRدر ژف آگارز  %2ب مدت  40دقیقل تحلت

آن با آب مقطر دو بار تقطیر ب  25میکرولیتر رسانده شلد.

تأثیر ولتاژ  75الکتروفورز شد .قطعات تکثیر شده با اسلتراده

برنام اجرایی سلیکلهای  PCRواجلد مراحلل زیلر بلود

از نشانگر  ۱00جرت باز ،ارزیابی شد (شکل .)۱

واسرشتگی اولیل در ℃ 95ب ملدت  5دقیقل و سلپ

35

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه

توالی پرایمر('3

نام پرایمر
Gly972-F
Gly972-R
Ala512-F
Ala512-R

')5

TTT GGG AGT GAT AGT CTG GCT AC
CGG GTA GGC CTG CAA ATG CTA
CTC TTC CCA CGG CGA TCT AGT
GGC AGG CAT CAT CTC TGT GT

اندازه پرایمر (جفت باز)

239
453

شکل  -1بررسی پلیمورفیسم  Gly972Argبه روش هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم  SmaIو ژل پلیآکریل آمید 12
نمونههای  6 ،5 ،4 ،3دارای ژنوتیپ  GGو فاقد پلیمورفیسم موردنظر و نمونههای  8 ،7 ،2دارای ژنوتیپ  GAو دارای پلیمورفیسم میباشند

نتایج
توسط آنزیم  SmaIبلرای  Gly972Argطبلق دسلتورالعمل

هضم آنزیمی محصوالت حاصل از PCR

ابتلللدا از سلللایت

Cutter

 NEBو

پیوست شرکت دردمای ℃ 30ب ملدت  ۱6سلاعت هضلم

Web Cutter

شد .بلرای پلیمورفیسلم  Ala512Proنیلز  5میکرولیتلر از

آنزیمهللای محدودکننللده مناسللب  SmaIبللرای تللوالی
پلیمورفیسلللم  Gly972Argو آنلللزیم

III

محصوف  PCRبا آنلزیم  )Fast Digest( Dra IIIدر دملای

 Draبلللرای

℃ 37ب مدت  ۱5دقیقل هضلم گردیلد .سلپ

پلیمورفیسم  Ala512Proانتخاب شد .آنزیمهلا از شلرکت

 PCRهضللم شللده از نمونلل های بیمللار و شللاهد در ژف

 Fermentaseبا واسط شلرکت پیشلگام تهیل شلد .بلرای
انجام هضم آنزیمی ابتلدا  5میکروگلرم از محصلوف

محصلوف

پلیآکریالمید  %۱5بارگذاری شد (شکل .)۱

PCR

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1397صفحه 66 -56
59

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 3:35 +0430 on Saturday September 18th 2021

ترموسایکلر اپندورف انجام گردید .برای انجام فرآیند PCR

سللیکل شللامل واسرشللتگی ثانویلل در ℃ 95ب مللدت

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

تجزیه و تحلیل آماری

فراوانی آللها با شمارش محاسب نسبت آنها ،تعیلیا
شللد .بللا آزمللون کللای  ،2قرارگیللری جامعلل در تعللادف
هاردی -واینبلرگ تأییلد شلد .توزیلع ژنوتیلآ و آللهلای
مختلف در دو گلروه بیملار و شلاهد مقایسل شلد .در ایلا
مطالع پ

از جمعآوری  ۱00نمون از خون محیطی افلراد

بیمار دیابتی و  ۱00نمون از افراد ایردیابتی ب عنوان گلروه
کنترف پیوستگی دو پلیمورفیسم با بیماری ،ملورد بررسلی
ژنللوتیپی قللرار گرفتنللد .نمون ل های گللروه کنتللرف از نظللر
جنسیت ،سا و نژاد با گروه بیمار مطابقلت داشلتند .تعلداد
بیماران مرد و زن ب ترتیب  40و  60نرلر و گلروه کنتلرف
شامل  45نرر مرد و  55نرر زن بودنلد .هی کلدام از افلراد
گروه کنترف ،سابق قندخون باال نداشت و افراد انتخاب شده
در ایا دو گروه دارای میانگیا و رده سنی یکسلان بودنلد.

جدول  -2فراوانیی ددردیدژ ژنیوتی ی ،آللیی و نتیایس بررسیی تعیادل هیاردی -واینبیر در دو جمعییب بیمیار و کنتیرل بیرای
پلیمورفیسم .Gly972Arg

ly972Arg SNP
Number Subject

H-W equilibrium

H-W equilibrium

Allele Frequency %

GG

GA

AA

df

p

G

A

بیمار100 :

82

18

0

2

0/61

91

9

کنترل100 :

85

15

0

2

0/72

92/5

7/5

ارزش P-valueها باالتر از  0/05اسب و این نشاندهنده این اسب که جمعیب مورد مطالعه در تعادل هاردی -واینبر قرار دارد

افراد بیمار  ۱8نرر هتروزیگوت  GAو  82نرر هموزیگلوت

فراوانللی ژنوتیآهللای مختلللف ایللا ژن در تعللادف

کللای  2مسللتقل در فاصللل

هللاردی -واینبللرگ قللرار داشللت .توزیللع آللللی و ژنللوتیپی

 GGبودنللد .انجللام آزمللای

پلیمورفیسم  Gly972Argدر دو گروه بیملار و کنتلرف در

اطمینان  %95نشان داد ک ژنوتیآ هتروزیگلوت بلرای ژن

جدوف  2بیان شده است .فراوانی آللل  Gبل ترتیب  %9۱و

 )Gly972Arg( IRS1ارتباط معناداری با ابتالء ب بیماری

 %92/5و فراوانی آلل  Aب ترتیب  %9و  %7/5در دو گروه

نوع  2ندارد ( .)P= 0/6۱نتایج همترازی 6نمون های تعییا

بیمار و کنترف بود .هی ارتباطی بیا فراوانلی ژنوتیآهلا و

توالی شده با توالی اصلی و تطابق نتایج هضلم آنزیملی بلا

آللهای  Gو  Aبا بیماری دیابت نوع  2در جمیعلت ملورد

ژنوتیآ نمون های تعییا توالی شده ،صحت توالی تکثیلری

مطالع  ،دیده نشد .در توزیع ژنوتیپی برای افلراد سلالم۱5 ،

و ژنوتیللآ قطعللات هضللم آنزیمللی شللده را نشللان داد

نرر هتروزیگوت  GAو  85نرلر هموزیگلوت  GGو بلرای

(اشکاف  2و .)3
Alignment
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ابتللدا دو قطعل از ژن  IRS1کل حللاوی محلهللای بللرش
آنزیمللی  )CACNNN GTG( DraIIIبللرای پلیمورفیسللم
 Ala512Proو آنللللزیم  )CCC GGG( SmaIبللللرای
پلیمورفیسم  Gly972Argبا پرایمرهای جدوف  ۱بل روش
 PCRتکثیر شد .بعد از هضم بلا آنلزیم  ،SmaIقطعل 239
جرت باز دارای دو مکان اثر ب ترتیب  2۱0و  29جرلت بلاز
بلللود .در صلللورت وجلللود پلیمورفیسلللم  Gly972Argو
جایگزینی نوکل وتید  Aب جای  Gژنوتیآهای نوع وحشلی
 GGبللا قطعللات  2۱0و  29جرللت بللاز و ژنوتیللآ دارای
پلیمورفیسللم  GAبللا قطعللات  2۱0 ،239و  29جرللت بللاز
مشاهده شد (شکل  .)۱بلرای پللی مورفیسلم Ala512Pro
تنها ژنوتیآ مشاهده شده ،نوع وحشی  GGبود .همراهی و
ارتباط پلیمورفیسم  Gly972Argبا بیماری دیابلت نلوع 2
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آن در جدوف  2آمده است.

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

G/G

شکل  -3واریانتهای شناساییشده ژن  IRS1در جایگاه پلیمورفیسم  Gly972Argدر نمونههای موردمطالعه
حالت ) :)Aهموزیگوت  :)B) .G/Gهتروزیگوت  . G/Aمطابق با نتایج هضم آنزیمی

بحث

همکللاران در سللاف  20۱0در مطالعل ای بللر روی جمعیللت

با وجود مطالعات ژنتیکی وسلیع انجلام شلده ،نتلایج

مکزیک ،اختالف معنادار آلل  Aرا در بیماران با دیابت نلوع

روشنی در مورد ژنها و پلیمورفیسمهای مرتبط با بیماری

 2نشان دادند ( .)۱4کومار 8و همکاران نیلز در سلاف 20۱2

دیابت نلوع  2ب دسلت نیاملده اسلت .هماننلد بسلیاری از

نق

آلل  Aرا در بروز دیابت نوع  2در جمعیت هند ،ملؤثر

ژنهای کاندیلد ،مطالعلات ژنتیکلی بسلیاری بلر روی ژن

دانستند ( .)۱5الماینلد 9و همکلاران در سلاف  ۱993نشلان

 IRS1صورت گرفت و ارتباط آللهای خطر  Aو  Cب ترتیب

دادند ک مجملوع حلامالن آللل  Aو  Cدر جمعیلت بیملار

از دو پلیمورفیسم  Gly972Argو  Ala512Proبلا بیملاری

جمعیت دانمارک ،اختالف معناداری دارد و فراوانی مجملوع

دیابلللت نلللوع  2اثبلللات شلللده اسلللت .گارسلللیابورگت7و

ایا دو آلل در گروه بیمار و کنترف ،ب ترتیب  ۱9و  7درصد

Garcia Burguet

Kumar
Almind

7
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شکل  -2تنها آلل و واریانت شناسایی شده از ژن  IRS1در جایگاه پلیمورفیسم  Ala512Proدر نمونههای موردمطالعه .حالت هموزیگوت

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

ترکی ب وسیل ارکانُگلو سور۱0و همکلاران در سلاف ،2005

ک عدم ارتباط ایا آلل با بیماری دیابت نلوع  2در بررسلی

مشاهده کردند ک دو آلل  Aو  Cارتباط معناداری با بیماری

حاضر ،ممکلا اسلت در اثلر علدم وجلود عاملل ژنتیکلی

دیابللت نللوع  2نداشللت ( .)۱7در ایللا مطالعل نیللز ارتبللاط

تأثیرگذار باشد .در حالی کل امکلان فلراهم آملدن عواملل

معناداری بیا آللهای  Aو  Cاز ژن  IRS1با بیماری دیابت

مکمل محیطی و ژنتیکلی بلرای تقویلت اثلر جزیلی ایلا

نوع  2در جمعیلت سیسلتان و بلوبسلتان مشلاهده نشلد و

پلیمورفیسلم وجلود دارد .از طرفلی علدم مشلاهده شلکل

فراوانی آلل خطر  Aدر دو گروه  ۱00نرری بیمار و کنتلرف

هموزیگلللوت ( )AAپلیمورفیسلللم  Gly972Argدر ایلللا

ب ترتیب 9 ،و  7/5درصد و فراوانی ژنوتیلآ  ۱8 GAو ۱5

مطالع  ،میتواند دلیل دیگری بر علدم ایلا ارتبلاط باشلد.

درصللد مشللاهده شللد .ژنوتیللآ خطلر  AAدر هی کللدام از

بنابرایا نتایج آلل  Aو عدم مشاهده آلل  Cدر ایا مطالع ،

گروههلای ملورد مطالعل  ،یافلت نشللد .در بررسلی ارتبللاط

نشان میدهد ک زمین ژنتیکلی و محیطلی بلرای مبلتالء

پلیمورفیسم  Ala512Proبا بیماری دیابت نلوع  2در ایلا

شدن ب بیماریهای هتروژنی همچلون دیابلت نلوع  ،2در

جمعیت ،هی آلل خطر  Cدر دو گروه بیمار و کنترف یافلت

نژادها و جمعیتهای مختلف مترلاوت اسلت کل میتوانلد

نشد و آلل  GGتنها ژنوتیآ موجود در جمیعت مورد مطالع

بیانگر ایا مطلب باشد ک ایا دو پلیمورفیسم همانند سایر

بود .همانند بسیاری از مطالعات انجام شده بلر روی ارتبلاط

یافت های گزارش شده ،لزوماً یک پلیمورفیسم ضلروری و

پلیمورفیسللم بللا بیمللاری ،نتللایج مترللاوتی ب دسللت آمللد

تأثیرگذار برای بروز بیماری دیابت نوع  2در هم جمعیتها

( )20 -۱8ک با یافت های ایا مطالع از جنب های مختلف،

محسوب نمیشلود .همچنلان کل آللل خطلر در جمعیلت
از  ٪50از جمعیلت آنهلا بل

قابل بحث است .با توج ب بنلدعاملی و هتروژنلی بلودن

سرخپوستان آمریکا ک بلی

بیماری دیابت نوع  ،2نتایج متراوت ب دست آمده بلرای ژن

دیابت مبلتال میباشلند ،یافلت نشلده اسلت ( .)6مشلاهده

 IRS1را میتوان ب تراوت در فراونی پلیمورفیسمهای ایا

اشکاف هموزیگلوت و هتروزیگلوت آللل خطلر  Aدر افلراد

ژن در جمعیتهای مختلف و تراوتهای ژنتیکی و محیطی

ایردیابتی ،ایا نظری را ک یک مسیر فرعی ممکا اسلت

نسبت داد .بررسلی حاضلر ،فراوانلی ژنوتیلآ  GAرا در دو

نق

در ایا ژن را جبران کند ،تقویت میکند ( .)23از ایا

گروه بیمار و کنترف ب ترتیب  ۱8و  ۱5درصد نشان داد کل

جهت با توج بل مطالعلات پیوسلتگی ژنهلا ،حتلی ایلا

در مقایس با میانگیا جهانی ایا پلیمورفیسم (گروه بیملار

احتمللاف وجللود دارد کلل ارتبللاط معنللادار پلیمورفیسللم

و کنتللرف بل ترتیب  ۱2و  6درصللد) بللا فراوانللی تقریب لاً دو

 Gly972Argبا بیماری دیابت نوع  2در بعضی از مطالعلات

برابری همراه بود .ایا یافت ها اثر متقابل بلیا ژن  IRS1و

گذشت  ،بی

از آن ک نتیج خود ایا پلیمورفیسم باشلد،

دیگر عوامل ژنتیکی و محیطی را نشان میدهد ک ب بروز

نتیج واریانتهای ژنتیکی و اثرگذار نزدیلک بل آن بلوده

دیابت نوع  2کمک میکنلد ( .)2۱بلرای آگلاهی از اثلرات

است .عالوه بر موارد گرت شده در ایاگون مطالعات ،تعداد

تقللابلی بللر ژن  IRS1انسللانی ،نیللاز ب ل شللناخت سللاختار

و نحوه انتخاب افراد موردمطالع نیلز بلر یافتل ها مؤثرنلد.

و تعیلللیا سیسلللتماتیک

انجام ایاگون مطالعات در سلطح وسلیعی از نمونل ها کل

هاپلوتلللایپی نلللواحی ژن

واریانتهای شایع ایا ژن در نمون های بزرگلی از بیملاران

شرایط سنی موردنظر را دارا هستند ،نتایج مطم اتلری بل

دیابتی است .با توج ب هم ی موارد ذکلر شلده و کلاه

همراه داشت و ب ارزش مطالعل میافزایلد .ینلاکوری ۱۱و

 30درصدی جلذب گللوکز در افلراد کنتلرف بلا آللل  Aدر

همکللاران در سللاف  20۱2در انگلسللتان نشللان دادنللد ک ل

IRS1

Orkunoglu Suer

10

Yiannakouris
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گزارش شد ( .)۱6همچنیا در مطالع ای بلر روی جمعیلت

مقایس با افراد فاقد ایا آلل ( ،)22میتلوان نتیجل گرفلت

علی اسالمی و همکاران /بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای  Gly972Argو  Ala512Proدر ژن IRS1

پلیمورفیسمهای ژن  IRS1در سنیا باال ،خطر اخلتالف در

نتیجهگیری

تحمل گللوکز را بلاال میبرنلد ( .)24بنلابرایا در ایاگونل
نتایج مطم اتری ب دست آید .همچنیا در مطالعات انجلام

انجام شده در ایا مطالع از جمل تعیلیا تلوالی محصلوف

شده ب صورت متاآنالیز بلر روی تعلداد زیلادی از افلراد در

 ،PCRپیشنهاد میشود نتایج حاصل؛ شامل فراوانی بلاالتر

بی تر موارد ،ارتباط پلیمورفیسمهای ایا ژن با دیابت نوع

از سطح جهانی پلیمورفیسم  Gly972Argو علدم وجلود

 2زمانی از لحا آماری معنادار بوده است ( )25کل بتوانلد

پلیمورفیسللم  Ala512Proدر نمون ل های مللورد مطالع ل ،

احتماف ارتبلاط پلیمورفیسلمها بل ویژه پلیمورفیسلمهای

دلیل بلر توزیلع مترلاوت پلیمورفیسلمها در جمعیتهلای

ایرشایع را با بیماریهایی همچون دیابت نوع  2بلاال بلرد.

مختلف جهانی است.

بللا توجلل بلل ایللا کلل در ایللا بررسللی ،پلیمورفیسللم

تعارض منافع

 Ala512Proدر هی کدام از افراد مورد مطالع یافت نشد،
میتوان گرت ک ایا پلیمورفیسلم کمیلاب و یلا احتملاالً

سهم تمامی نویسندگان در ایا مطالع یکسان اسلت و

اایب ،هی نقشی در بروز دیابلت نلوع  2در ایلا جمعیلت

هی گون تضاد منافعی وجود ندارد.

ندارد و توزیع و تأثیرگذاری بسیار متراوت ایا پلیمورفیسم
در جوامع مختلف مشاهده شد .پلیمورفیسلم Ala512Pro

تشکر و قدردانی

در جمعیت فنالند ،ترکی  ،هند و بعضی دیگلر از جمعیتهلا
هم؛ اایب یا کمیاب بوده اسلت ( .)26 ،۱7 ،۱6 ،7مقایسل

ایا مطالع قسلمتی از پایاننامل کارشناسلی ارشلد در

فراوانی پلیمورفیسم  Gly972Argدر جمعیت سیسلتان و

دانشگاه زابل با کد اخالق  IR-UOZ-92. 11میباشلد .در

بلوبستان با سایر جمعیتهای مورد مطالع  ،نشلان داد کل

ضما از بیماران مبتال ب دیابت نوع  2و افراد سالمی ک در

فراوانی ایا پلیمورفیسم مشاب با جمعیت ایتالیا و نسبت ب

ایا مطالع همکاری داشلتند و همچنلیا از پرسلنل مرکلز

جمعیت ژاپا ،هند ،دانمارک ،مکزیکیهای آمریکاییتبلار و

دیابللت بیمارسللتان علیاصللغر (ع) زاهللدان و بیمارسللتان

دیگر جمعیتهای مورد مطالع فراوانی بی تری را داشلت

امیرالمومنیا (ع) زابل ک زحمت نمونل گیری را بلر عهلده
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Abstract
Introduction: Type 2 diabetes is the most common type of diabetes
and accounts for 90% of all diagnosed cases of diabetes. The IRS1
gene (insulin receptor -1) acts as a mediator between insulin
receptors and a complex network of messenger molecules in the
muscle, liver and adipose tissue, and therefore may be an
appropriate candidate for diabetes type 2. The aim of this study was
to identify the association between known IRS1 polymorphism
(Gly972Arg and Ala512Pro) in a sample of type 2 diabetic patients
compared with healthy subject.
Methods: In this case-control study, a total of 100 patients with type
2 diabetes and 100 healthy individuals were enrolled to study. DNA
extraction was performed using phenol-chloroform-protinase K
combination method. Determination of genotype of individuals was
done by RFLP-PCR methods. The statistical analysis of the results
was done using Chi-square test.
Results: The results showed that the frequency of GG, GA and AA
genotypes for polymorphism (Gly972Arg) rs1801278 was 82, 18
and 0 in patients and 85, 15 and 0 in healthy subjects. The results of
statistical analysis showed that there was no significant difference
between allelic and genotype frequency of Gly972Arg in patient
with healthy controls. (P= 0.61). Also, Ala512Pro polymorphism
was not found in Sistan and Baluchistan population.
Conclusion: The statistical analysis of the results showed that the
alleles of these two polymorphisms from the IRS1 gene in the Sistan
and Baluchistan population of Iran were not associated with the risk
of type 2 diseases.
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